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DOELSTELLINGEN EN DOELEN VAN DE RICHTLIJNEN 

 

 Het bevorderen van kwaliteit, service en betrouwbaarheid in de Nederlandse 

ticketaanbiedersindustrie. 

 Het kweken van vertrouwen bij consumenten, dat ze met een grotere zekerheid 

tickets kunnen aanschaffen bij ondertekenaars van deze Richtlijnen. 

 Het onderscheiden van de leden van SKEN Ticketkeur van de onethische tickethandel 

(inclusief “zwarthandel”, oneigenlijke wederverkopers, oneigenlijke “secondary 

ticketers”, oplichters), die de vraag naar tickets heeft uitgebuit en de markt op 

oneigenlijke wijze beïnvloedt. 

 Het bevorderen van betere en duidelijker informatie voor de consumenten. 

 Het bepalen van regels en normen voor het omgaan met de gelden die door 

ticketverkopers zijn ontvangen van klanten. 
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TOELICHTING BIJ SKEN TICKETKEUR EN BIJ DE RICHTLIJNEN 

 

1. Toelichting SKEN Ticketkeur 

1.1 SKEN TICKETKEUR is opgezet door een aantal bedrijven en organisaties binnen de 

ticketing- en entertainmentbranche,  voor het promoten van goede dienstverlening 

aan consumenten, en om het publieke aanzien van de ticketaanbiedersindustrie te 

vergroten en te promoten. 

1.2 Rond 2008-2009 werd duidelijk dat actie ondernomen moest worden tegen 

ticketoplichters, die dreigden de gehele ticketaanbiedersindustrie in diskrediet te 

brengen door consumenten, inclusief personen die vanuit het buitenland Nederland 

bezoeken, excessief hogere prijzen dan  afgedrukt op het ticket te vragen. Er waren 

ook indicaties van intimidatie door ticketoplichters, het verstrekken van misleidende 

informatie en het verstrekken van valse tickets. 

1.3 Als gevolg hiervan hebben bepaalde betrouwbare bedrijven binnen de 

ticketaanbiedersindustrie besloten hier wat tegen te gaan doen. Zij vinden dat 

zelfregulering de beste manier is om te komen tot reglementen en procedures, die 

hen zouden onderscheiden van bedrijven van mindere kwaliteit, en die hoge 

servicenormen kunnen   promoten tussen de ticketaanbieders en de ticketkopers. 

Daarom werd SKEN TICKETKEUR opgericht.  

1.4 Het lidmaatschap van SKEN TICKETKEUR is ingesteld vanuit de 

ticketaanbiedersindustrie. De administratieve functies worden uitgevoerd door het 

secretariaat van de SKEN. Ook de dagelijkse gang van zaken wordt uitgevoerd door 

het secretariaat, dat informatie en advies zal verstrekken met betrekking tot SKEN 

TICKETKEUR en het hanteren van de Richtlijnen. De SKEN onderzoekt  gerapporteerde 

schendingen van de Richtlijnen, en kan leden straffen, indien dat noodzakelijk lijkt; bij 

ernstigste voorvallen kan dit schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap  van SKEN 

Ticketkeur inhouden.  

Bezwaarschriften tegen beslissingen van de SKEN worden behandeld door de 

Geschillencommissie Ticketkeur.  

De inhoudelijke voorbereiding en inhoudelijke sturing geschiedt door de 

Vakcommissie Ticketkeur, die als commissie onder het bestuur van de SKEN 

functioneert. Het lidmaatschap van de Vakcommissie Ticketkeur is beschikbaar voor 

ticketaanbieders, organisatoren en locaties. Indien een lid van de Commissie 

Ticketkeur een rechtstreeks zakelijk belang heeft bij een bepaalde kwestie die 

behandeld wordt, zal hij/zij niet stemmen over dit onderwerp.  
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1.5 SKEN TICKETKEUR wordt gefinancierd door jaarlijkse bijdragen van de leden. 

1.6 Het lidmaatschap van SKEN TICKETKEUR mag worden getoond door het gebruik van 

het logo van SKEN TICKETKEUR. Het logo staat hieronder afgebeeld. 
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2. Toelichting bij de Richtlijnen 

2.1 In de Richtlijnen worden de normen en procedures uiteengezet die worden toegepast 

door leden van SKEN TICKETKEUR in hun relatie met het publiek. Er zijn procedures 

voor het afhandelen van klachten, om onnodige geschillen en confrontaties te 

voorkomen, en om duidelijk te maken hoe gehandeld wordt bij overtredingen van de 

Richtlijnen. 

2.2 Gemakshalve zijn de Richtlijnen verdeeld in zes hoofdstukken over specifieke 

onderwerpen:- 

Sectie A Toepassingsgebied en Werking van de Richtlijnen 

Sectie B Bepalingen voor service en informatieverlening 

Sectie C Geschillenbeslechting  

Sectie D Gebruik van het SKEN TICKETKEUR-logo, en informatievoorziening over 
de Richtlijnen 

Sectie E Eisen aan de administratie 

Sectie F Procedures voor het afhandelen van vermeende schendingen van de 
Richtlijnen, en sancties voor niet-naleving 

 

2.3 De Richtlijnen zijn geen bindend juridisch document, beogen dat ook niet te zijn en 

zijn niet omschreven in precieze juridische taal. De Richtlijnen moeten dan ook 

worden geïnterpreteerd in de geest waarin ze zijn opgesteld en niet alleen letterlijk. 

Bij het hanteren van de Richtlijnen zullen het Secretariaat, de Vakcommissie 

Ticketkeur  en het bestuur van de SKEN dit in gedachten houden. Bij geschillen 

omtrent de interpretatie besluit het bestuur van de SKEN. 

2.4 Jaarlijks bekijkt de Vakcommissie Ticketkeur of de procedures verbetering behoeven. 

Eventuele opmerkingen of wijzigingsvoorstellen worden gewaardeerd en moeten 

worden gericht aan het Secretariaat, dat  dit zal ter behandeling zal doorgeven aan de 

Vakcommissie Ticketkeur. 

2.5 Extra exemplaren van de Richtlijnen zijn verkrijgbaar bij verkooppunten van Leden en 

bij het Secretariaat van SKEN TICKETKEUR. 

2.6 Hoewel het een voorwaarde voor SKEN TICKETKEUR is dat aangesloten 

ticketaanbieders akkoord gaan met de Richtlijnen, is SKEN TICKETKEUR niet 

verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door niet-naleving. 

  



 
 

SKEN Ticketkeur   versie 6 d.d. 11-06-2012 7 

DE RICHTLIJNEN  

Bepalingen Sectie A: TOEPASSINGSGEBIED EN WERKING VAN DE RICHTLIJNEN 

 

1. De mogelijkheden van het lidmaatschap van SKEN TICKETKEUR omvatten: 

(a) volwaardige leden, die organisator zijn of in opdracht van de organisator 

tickets verkopen voor alle vormen van entertainment,  hetzij aan het publiek 

of anderszins; en 

(b)  geassocieerde leden, zijnde 1/ (branche)organisaties van exploitanten van 

uitgaansgelegenheden die rechtstreeks tickets aan het publiek verkopen, 

hetzij door verkoop aan de kassa van de uitgaansgelegenheid of via andere 

verkooppunten of 2/ organisaties van samenwerkende verkooppunten die 

rechtstreeks tickets aan het publiek verkopen. 

(c) arrangements-partners, die zijn betrokken bij het doorverkopen van tickets 

uitsluitend of hoofdzakelijk als onderdeel van een pakket met meerwaarde, 

met bijvoorbeeld een reis of met accommodatie.  

 

Met "Leden" wordt in de Richtlijnen verwezen naar volwaardige leden en 

arrangementspartners. Alle Leden hebben zich verbonden aan de Richtlijnen en 

onderschrijven en volgen de bepalingen hiervan.  

Deze Richtlijnen strekken zich niet uit tot promotors en/of organisatoren van 

evenementen, indien die geen rechtstreeks contact met het publiek hebben, tenzij zij 

bij hun dienstverlening ook volledige of gedeeltelijke controle hebben over de 

ticketverkoop. 

2. Deze Richtlijnen gelden voor de ticketdoorverkoop door volwaardige Leden en voor 

ticketverkoop door arrangements-partners. Alle Leden hebben toegezegd de 

voorschriften van de Richtlijnen te volgen. Daarnaast zijn Leden van SKEN TICKETKEUR 

er verantwoordelijk voor dat welke agenten/onderaannemers dan ook die ze in dienst 

nemen zich houden aan de voorwaarden van deze Richtlijnen. Leden van SKEN 

TICKETKEUR zijn echter niet verantwoordelijk voor schendingen van deze 

voorschriften door iemand waarover ze geen controle hebben. 

3. Verwijzingen naar "amusement" en "evenementen" zijn bedoeld om alle vormen van 

live-amusement in de breedste zin van het woord aan te duiden, inclusief theater, 
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opera, dans, tentoonstellingen, sportevenementen, concerten en alle overige 

voorstellingen of bijeenkomsten van welke aard dan ook.  

4. Het gebruik van het woord "ticket" duidt in deze Richtlijnen op elk voucher, coupon, 

kaart, badge, document of andere vorm van identificatie dan ook, uitgevaardigd met 

de bedoeling de houder ervan toegang te verlenen tot het relevante evenement. 

5. De "nominale waarde" van een ticket duidt op de prijs vastgesteld door de 

organisator van het betreffende evenement, zijnde de prijs waarvoor het ticket 

normaal rechtstreeks wordt verkocht aan consumenten bij de kassa. De prijs zal 

worden weergegeven op het ticket zelf en is exclusief eventuele opslagen of 

eventuele additionele kosten. 

Indien korting is verleend bij de verkoop van het ticket, is de nominale waarde het 

bedrag waarvoor het ticket normaal rechtstreeks wordt verkocht aan consumenten 

bij de kassa, verminderd met de verleende korting. 

6. "Klant" betekent alle personen die tickets kopen of service vragen bij Leden. 

7. De “Vakcommissie Ticketkeur” is de commissie die binnen de SKEN is aangewezen 

voor het regelen van het onderwerp SKEN Ticketkeur. 

8. Het “secretariaat” is het secretariaat van de Commissie Ticketkeur. 

9.  De “SKEN” is de Stichting Kwaliteit Evenementen Nederland.  

10. De “Geschillencommissie” is de Geschillencommissie Ticketkeur.  
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Bepalingen Sectie B: BEPALINGEN VOOR SERVICE EN INFORMATIEVERLENING 

 

1. Algemene regels 

1.1. Bij het zaken doen met klanten, moet elk lid alle vragen en boekingen hoffelijk en 

beleefd afhandelen. Klanten dienen te weten welk personeelslid hun vragen 

behandelt; de betreffende naam wordt op verzoek genoemd bij mondelinge of 

telefonische vragen. 

1.2.1. Leden moeten zich houden aan wet- en regelgeving betreffende de verkoop en 

levering van tickets. 

1.2.2. Leden zorgen ervoor dat: 

 bij het verkooppunt schriftelijk informatie wordt verstrekt;  

 indien sprake is van een ticket, in het verkoopproces op of bij het ticket de vereiste  

informatie wordt verstrekt; 

 indien een voucher wordt verstrekt, daarop de vereiste informatie staat; 

 indien een ticket telefonisch wordt verkocht, in het verkoopgesprek de vereiste 

informatie wordt gegeven. 

1.2.3. "De vereiste informatie" betekent: 

 de Nominale Waarde (ook wel “Face Value”) (zoals gedefinieerd in sectie A.5); en 

 de Totale Prijs; en 

 het feit (als dat het geval is) dat de Totale Prijs ook boekingskosten en/of een 

servicetoeslag omvat. 

1.2.4. De "Totale Prijs" betekent de Totale Prijs van een ticket , inclusief boekingskosten, 

servicetoeslag of eventuele andere toeslag (zoals verzendkosten, betaalkosten, 

transactiekosten et cetera). 

1.3. Leden moeten de voorwaarden die verbonden zijn aan de tickets volledig uitleggen. 

Beperkingen op de overdraagbaarheid moeten duidelijk worden gemaakt, evenals 

eventuele annuleringsmogelijkheden die de klant heeft. In situaties waarin het ticket 

een bepaalde zitplaats of plaats met bepaald zicht betreft, en zulks door de 

organisator is aangegeven, moet het worden aangegeven als het zicht beperkt is. 

Indien mogelijk, moet een plattegrond van de betreffende locatie worden getoond 

om de klant zijn zitplaats of positie te laten zien. 

Als een evenement, waarvoor een lid tickets heeft verkocht is afgelast of niet volledig 

ten uitvoer wordt gebracht en dit ertoe leidt dat de organisator/promoter besluit dat 
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de tickets vergoed moeten worden, zal het lid een restitutie afgeven ter waarde van 

de nominale prijs van het ticket of, indien het ticket onderdeel van een pakket is, de 

prijs van het ticketonderdeel. Indien echter de gelden van de klanten zijn 

doorgegeven naar de organisator van het evenement, heeft de 

ticketverkooporganisatie geen verplichting om de gelden aan de Klanten te 

retourneren, totdat de organisator van het evenement deze fondsen heeft 

overgedragen aan de ticketverkooporganisatie. Indien wet- of regelgeving anders 

bepaalt, is die wet- of regelgeving, voor zover dwingend,  uiteraard van toepassing.  

1.4 Wanneer inlichtingen worden gevraagd, worden deze vragen snel beantwoord.   

Wanneer informatie wordt toegestuurd, geschiedt dit (onvoorziene omstandigheden 

voorbehouden) binnen zeven dagen nadat de vraag daarom is binnengekomen.  

Indien tickets of documentatie verstuurd moeten worden aan de klant, geschiedt dit 

in principe ook binnen zeven dagen na de aanvraag of betaling. Indien deze tickets of 

informatie niet binnen zeven dagen kunnen worden verstuurd, wordt binnen zeven 

dagen een bericht dienaangaande verstuurd. 

1.5 Waar mogelijk wordt door leden meegewerkt aan speciale verzoeken van klanten. 

Hierbij hoort het geven van advies over de mogelijkheden en faciliteiten voor 

bijvoorbeeld ouderen en minder validen. 

1.6 Leden zullen een register bijhouden van alle gemaakte boekingen en reserveringen1. 

SKEN TICKETKEUR beveelt aan dat deze registers tot minstens zes maanden na het 

betreffende evenement worden bewaard. 

1.7 De leden moeten ook voldoen aan de Nederlandse Reclame Code, de Nederlandse 

richtlijnen rondom marketing (in elk geval indien van toepassing), de richtlijnen van 

het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en andere wettelijk verplichte 

relevante gedragscodes van soortgelijke aard . 

1.8 De leden moeten zich houden aan de wet met betrekking tot het gedrag van hun 

activiteiten met betrekking tot de totstandkoming van contracten met consumenten 

voor de aankoop van tickets.  

1.9  Bij arrangementspartners zijn de bepalingen 1.2.2-1.2.4 niet van toepassing. [anders, 

juist zwaarder, wel info??] Bij het aanbieden van een ticket moet een 

arrangementspartner informatie geven over de locatie van het evenement, het soort 

ticket en de nominale prijs (of de verschillende prijscategorieën).  

                                                      
1
 .[opmerking: dit is niet op naam] 
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2. Telefonische informatieverzoeken en boekingen 

2.1 Leden moeten procedures opzetten voor informatieverzoeken, boekingen en 

reserveringen. Voor klanten moet duidelijk zijn welke diensten en boekingen worden 

aangeboden.  

2.2 Als boekingen telefonisch worden gemaakt, moet er telefonisch informatie worden 

verstrekt. Het personeelslid dat de betreffende boeking behandelt alvorens het 

gesprek te beëindigen de volgende gegevens herhalen:  

 De totale prijs; 

 de datum van  het betreffende evenement/de betreffende voorstelling; 

 het vak of anderszins deel van de zaal of locatie waarvoor het ticket geldig is; 

 het type zitplaats of accommodatie; 

 eventuele speciale bepalingen of voorschriften die op de boeking van 

toepassing zijn. 

De telefonist moet duidelijk maken of de tickets worden verzonden per post of dat ze 

moeten worden opgehaald bij de betreffende evenementenlocatie,  of ergens anders.  

2.3 Indien boekingen via internet verlopen, moet via internet informatie worden 

verstrekt. Dit kan geschieden door middel van een standaard overzicht van vragen en 

antwoorden. Informatie moet worden gegeven over:  

 De totale prijs; 

 de datum van  het betreffende evenement/de betreffende voorstelling; 

 het vak of anderszins deel van de zaal of locatie waarvoor het ticket geldig is; 

 het type zitplaats of accommodatie; 

 eventuele speciale bepalingen of voorschriften die op de boeking van 

toepassing zijn. 

Indien de klant geen antwoord vindt op zijn/haar vraag, moet kunnen worden 

doorgevraagd via internet (bijvoorbeeld met een vragenformulier) of via een 

telefonische klantendienst.  

2.4 Arrangementspartners moeten procedures opzetten voor informatieverzoeken, 

boekingen en reserveringen.  Voor klanten moet duidelijk zijn welke diensten en 

boekingen worden aangeboden. Als boekingen telefonisch worden gemaakt, moet 

het personeelslid dat de betreffende boeking behandelt alvorens het gesprek te 

beëindigen de volgende gegevens herhalen:  
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 De totale prijs; 

 de datum van  het betreffende evenement/de betreffende voorstelling 

 het vak of anderszins deel van de zaal of locatie waarvoor het ticket geldig is 

en/of de door de arrangementspartner aangeboden dienst of boeking; 

 het type zitplaats of accommodatie; 

 eventuele speciale bepalingen of voorschriften die op de boeking van 

toepassing zijn. 

 

3. Verzending van tickets en documentatie 

Bij het verzenden van tickets of documentatie, zorgen leden ervoor dat de 

betreffende verzending zo goed mogelijk klopt en dat het verstuurd wordt naar het 

door de klant opgegeven factuuradres/verzendadres. 

 

4. Training 

4.1 Leden moeten ervoor zorgen dat het personeel voldoende training en uitleg krijgt 

met betrekking tot de procedures en werkwijzen die zijn uiteengezet in deze 

richtlijnen. 

4.2 Leden zorgen ervoor dat exemplaren van deze richtlijnen beschikbaar worden gesteld 

bij het hoofdkantoor van het lid en bij alle verkooppunten, met het doel om aan 

informatievragen van het publiek te kunnen voldoen en om als referentie te dienen 

voor personeelsleden. De beschikbaarheid kan ook door digitale verzending aan de 

verkooppunten worden geregeld. 

 

5. Vast kantooradres 

Leden en hun respectievelijke agenten en subagenten zullen in principe handelen 

vanuit een  kantoor of winkel met vast adres. Leden geven adresgegevens en 

wijzigingen daarin tijdig door aan het Secretariaat van de SKEN. Het Secretariaat van 

de SKEN zal alle adressen registreren. 

 

6. Website 

Leden en hun respectievelijke agenten en subagenten verstrekken op hun website 

minimaal de volgende informatie: 
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 Inschrijvingsnaam en inschrijvingsnummer van de verkopende organisatie bij 

de Kamer van Koophandel; 

 Het adres van de verkopende organisatie;2 

 De Algemene Voorwaarden waaronder de verkoop plaatsvindt; 

 Het telefoonnummer waarop de verkopende organisatie bereikbaar is 

 Het privacy statement dat gehanteerd wordt; 

 Het logo van de SKEN Ticketkeur. 

                                                      
2
 [Opmerking: Postbus mag ook als adres]. 
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Bepalingen Sectie C: GESCHILLENBESLECHTING 

 

1.  Leden zorgen voor een adequaat systeem van vraag- en klachtbehandeling,  zodat 

gepaste corrigerende maatregelen kunnen worden genomen. 

2. Een klant die een klacht indient, moet zichzelf in principe identificeren aan de hand 

van dezelfde naam en adres als tijdens de aanschaf van het ticket. 

3. Als een klant ontevreden is over de dienstverlening of handelswijze van een lid, dan 

zal het lid alles eraan doen om de klacht snel af te wikkelen. De klacht wordt op een 

beleefde, hoffelijke en zo objectief mogelijke manier afgehandeld. 

4. Alle klachten zullen worden zo spoedig mogelijk behandeld. De klant ontvangt in ieder 

geval binnen veertien dagen een bericht van ontvangst van de klacht. Het streven is 

de klacht binnen veertien dagen te behandelen en beantwoorden. Indien behandeling 

langer duurt, wordt zulks aan de klant gemeld.  

Indien de klacht niet binnen redelijke tijd opgelost wordt/kan worden, dan moet het 

lid de klacht onmiddellijk schriftelijk melden bij het secretariaat. Indien de gemelde 

klacht vervolgens wordt opgelost of teruggetrokken, dan moet het lid dit zo snel 

mogelijk melden aan het secretariaat. 

5. Het secretariaat verleent indien nodig bemiddelingsdiensten aan de leden en de klant 

en zal zich inspannen om te komen tot een oplossing van de klacht, die aanvaardbaar 

is voor beide partijen. Indien deze bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing 

voor beide partijen leidt, kan de Klant een beroep doen op de Geschillencommissie 

van de SKEN. Het besluit van de Geschillencommissie is bindend voor beide partijen. 

Iedere partij draagt op voor haar eigen kosten in de uitvoering van de 

schadevergoedingsclaim. 
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Bepalingen sectie D: GEBRUIK VAN HET SKEN TICKETKEUR-LOGO EN 

INFORMATIEVOORZIENING OVER DE RICHTLIJNEN 

 

1. Gebruik Ticketkeur-logo en uitstraling lidmaatschap 

1.1 Leden moeten duidelijk zichtbaar het logo van SKEN TICKETKEUR tonen op de website 

waar het contact met consumenten wordt onderhouden. Zij mogen het logo 

gebruiken voor hun promotie-of reclamemateriaal. 

1.2. Een lid doet niets dat de reputatie en goede naam van de SKEN TICKETKEUR zou 

kunnen schaden.  

1.3 Het gebruik van het SKEN TICKETKEUR-logo door het lid impliceert de naleving van de 

Richtlijnen. Het logo mag niet worden misbruikt of verkeerd worden weergegeven 

door een lid. 

1.4. Het logo van SKEN TICKETKEUR mag door het Lid niet aan derden ter beschikking 

worden gesteld. 

2. Informatievoorziening over de richtlijnen 

2.1 Het secretariaat zal een telefonische advieslijn instellen tussen 10.00u en 17.00 uur 

van maandag tot en met vrijdag. De advieslijn biedt algemeen advies over de 

Richtlijnen en advies over de klachtenprocedure. 

2.2 Schriftelijke informatieverzoeken van Leden omtrent de interpretatie of 

tenuitvoerlegging van deze Richtlijnen mogen worden gericht aan het Secretariaat. 

Indien dergelijke informatie die door het Secretariaat wordt verstrekt, mag dat niet 

als bindend advies worden,  omdat beslissingen op het gebied van interpretaties 

worden uitgevoerd door het bestuur van de SKEN. 

2.3 Het bestuur van de SKEN zal een jaarverslag uitgeven over de werkwijze en 

effectiviteit van de Richtlijnen (inclusief een samenvatting van de klachten 

doorgegeven aan het Secretariaat), en zal waar nodig veranderende omstandigheden 

of ontwikkelingen melden. 

2.4 Mocht een Lid formele uitleg verlangen over welk onderwerp dan ook van deze 

Richtlijnen, dan dient hij het bestuur van de SKEN aan te schrijven. Het bestuur van 

SKEN kan besluiten de betreffende uitleg ook aan andere leden mede te delen.  

2.5 Het bestuur van SKEN zal zich  inspannen om ongeoorloofd gebruik van het SKEN 

TICKETKEUR-logo te onderzoeken en te voorkomen, indien zij hiervan op de hoogte is. 
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2.6. Het bestuur van SKEN  zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de samenvattingen 

van de rechten en bepalingen uit deze Richtlijnen bekend worden gemaakt aan 

klanten. Waar nodig worden vertalingen gemaakt in het Engels. De samenvattingen 

komen beschikbaar bij uitgaansgelegenheden en voor toeristen beschikbare literatuur 

of websites. 
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Bepalingen Sectie E: EISEN AAN DE ADMINISTRATIE 

1. Boekhouding 

1.1. Leden moeten zorgen voor een adequate boekhouding. 

2. Bewaring en/of garantie van gelden van klanten 

2.1. Leden zorgen voor veilige en adequate werkwijzen en procedures, waar het gaat om 

de ontvangst en de bewaring van gelden van klanten. Leden gaan ermee akkoord dat 

alle ontvangen gelden van Klanten worden gewaarborgd op één of meer van de 

volgende manieren, totdat ze  moeten worden doorgegeven aan de organisator van 

het betreffende evenement / de betreffende voorstelling, of anders moeten worden 

ingetrokken/teruggetrokken/uitgekeerd: 

(a) plaatsing op een aparte bankrekening, separaat van de reguliere bankrekening 

van het bedrijf; 

(b) door het afgeven van een garantie, dekking of een andere waarborg in zo’n 

vorm en hoeveelheid, dat dit aanvaardbaar is voor het bestuur van SKEN om de 

gelden te waarborgen; 

(c) het verzekeren van de betreffende gelden, doordat het lid  een verzekering 

heeft met zodanige voorwaarden en dekking dat dit aanvaardbaar is voor het bestuur 

van SKEN; 

(d) een andere manier of methode, goedgekeurd door het bestuur van SKEN.  

2.3 Het niet voldoen aan de bepalingen 1.1. en 2.1. van deze sectie wordt beschouwd als 

een schending van de Richtlijnen, en kan worden onderworpen aan maatregelen. 

3. Terugbetaling van gelden bij annulering  

3.1 Als een evenement voorafgaand aan de datum van het evenement/de voorstelling 

wordt geannuleerd en de gelden van de klanten niet zijn doorgegeven aan de 

organisator van het evenement/de voorstelling, dan zal het lid de nominale waarde 

(tenzij anders bepaald) terugbetalen, zodra de tickets zijn teruggegeven aan het lid. 3 

3.2. Echter, als de gelden van de Klanten al zijn doorgegeven aan de organisator van het 

evenement, dan zal het lid niet meer verplicht zijn om de gelden van de Klanten terug 
                                                      

3
 [Opmerking: het is bekende dat een curator bij een faillissement van een 

ticketverkopende organisatie dit heeft betwist. In het belang van de consument zal 

hier aandacht aan moeten worden besteed.] 
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te betalen, totdat het lid zelf de middelen hiervoor heeft ontvangen van de 

organisator van het evenement.  
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Bepalingen Sectie F: PROCEDURES VOOR HET AFHANDELEN VAN VERMEENDE 

SCHENDINGEN VAN DE RICHTLIJNEN, EN SANCTIES VOOR NIET-NALEVING 

 

1. Indienen en behandelen van een klacht over het schenden van de richtlijn  

1.1 Indien een klant van mening  is dat een lid één van de voorwaarden overtreedt die 

zijn vastgelegd in de Richtlijnen en die van toepassing zijn voor het Lid, en niet 

volledig tevreden is op grond van de procedures die in Sectie C:Geschillenbeslechting  

(indien van toepassing) zijn toegepast, mag deze een klacht schrijven naar het 

Secretariaat. 

1.2 Als een klacht over vermeende inbreuk wordt ontvangen, maakt het Secretariaat dit 

bekend aan het betreffende Lid binnen zeven dagen na het ontvangen van de klacht. 

1.3 Het Lid heeft vervolgens een termijn van veertien dagen om een schriftelijke reactie 

met betrekking tot de klacht te maken. 

1.4 De klacht en de reactie van het Lid met betrekking tot de klacht, zullen zo snel 

mogelijk worden behandeld in de vergadering van het bestuur van de SKEN. Het 

bestuur van de SKEN 1/besluit omtrent de klacht, of 2/vraagt om nadere toelichting 

of verduidelijking, waarbij het bestuur een termijn stelt waarbinnen de informatie 

moet worden verschaft en aangeeft wanneer de definitieve beraadslaging is over de 

klacht. 

1.5 In uitzonderlijke omstandigheden of wanneer de klacht een zeer ernstige 

schendingen van de Richtlijnen aangeeft, kan het bestuur van de SKEN besluiten tot 

het houden van een hoorzitting, waarin zowel de klager als het lid mondelinge 

toelichting kunnen geven.  

1.6 Een overheidspartij die het onderwerp behartigt of een vertegenwoordiger van de 

belangen van consumenten, kan een klacht indienen bij het bestuur van de SKEN 

indien hij van mening is dat een lid (een) voorwaarde(n) uit de Richtlijnen overtreedt. 

1.7. indien de klacht over het functioneren van SKEN zelf gaat, zal de Geschillencommissie 

de klacht behandelen. 

 

2. Maatregelen en sancties 

2.1 In het geval dat het bestuur van de SKEN beslist dat een Lid de Richtlijnen heeft 

geschonden, of indien duidelijk wordt dat een Lid de wetgeving rond de verkoop van 

tickets heeft overtreden, dan heeft het bestuur van de SKEN de bevoegdheid tot het 
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opleggen van een of meer van de volgende disciplinaire maatregelen, afhankelijk van 

de ernst van de schending in kwestie. 

(a) Een schriftelijke waarschuwing, waarin staat dat indien de schending wordt 

herhaald het bestuur de bevoegdheid heeft om een zwaardere straf op te leggen. 

(b) Een boete gebaseerd op een percentage van de jaarlijkse 

lidmaatschapsbijdrage. Daarbij kan de boete nooit meer dan 100% van de jaarlijkse 

lidmaatschapsbijdrage bedragen. 

(c) Schorsing bij SKEN TICKETKEUR tot een maximale periode van twaalf 

maanden, gedurende welke het Lid niet zal worden toegestaan om het SKEN 

TICKETKEUR-logo te gebruiken. 

(d) Uitsluiting van SKEN TICKETKEUR. 

3. Mededeling van het besluit 

3.1.  Iedere beslissing van het bestuur van de SKEN met betrekking tot het onderzoek naar 

een vermeende schending wordt schriftelijk meegedeeld aan zowel het Lid als de 

Klant en vermeldt de redenen voor het besluit van het bestuur. 

4. Beroep tegen het besluit  

4.1. Zowel het Lid als de Klant heeft vanaf de datum van ontvangst van de mededeling van 

het bestuur van de SKEN eenentwintig dagen de tijd om in beroep te gaan bij de 

Geschillencommissie. Het beroep kan de inhoud van het besluit  of de werkwijze van 

het bestuur van de SKEN betreffen.  

4.2. Indien het lid of de Klant binnen die termijn een beroep instelt, wordt de beslissing 

van het bestuur van SKEN niet van kracht, tenzij en voor zover het besluit wordt 

bevestigd of gewijzigd door de Geschillencommissie.  


